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Heriotzeak ez dauala 
   zure Semeagan bizitzea garaitu 
ezagutzera eta sinistera erakarri gaituzunoi 
emoiguzu, baita,  
   bizitzearen zaintzaile eta aldezle izatea 
eta ha eragozten dauan edozer baztartzea. 
 
Edan daigula Ebanjelioaren ur gardenetan, 
ibili gaitezela Espiritu santuaren haizetan; 
berotu gaizala berak bere su-garretan, 
bizitz eragile izan gaitezan gure inguruetan. 
—Amen. 
 
 

† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 

† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Amaierarako abestia 
 

Zeru-lurren erregina: alleluiah! Alleluiah! 
Biztu jaku Jesus Jauna: alleluiah! 
 

—Zuregandik sortu dana: Alleluiah! 
hilobitik zutitu da: alleluiah! 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 

 

—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 

 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
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Gogoratu daigun gure Bateoa: bertan izan 
ginan pekatutik askatuak, bizi barrira al-
datuak, Kristo Jainko biziagan txertatuak, 
haren biziak gugan iraun eian. Jainkoaren 
seme-alaben poztasunez abestu daigun: 
 

Bateoko uretan, Jauna, gaituzu   
pekaturako hil ta zeuretzat biztu. 
 
—Bateoagaitik, / eskerrik asko,   
 seme-alaba egin / gaituzulako. 
 
—Bateoan ginan / hil Jesusegaz   
 geroztik gaitezan / bizi beragaz. 

 
 

Aintzarako 
 

 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 

Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
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dauan lez, ezta zuek ere, Nigan ez baza-
goze. 
Neu naz mahatsondoa eta zuek aihenak. 
Norbait Nigan badago, Ni haregan lez, ho-
rrek frutu asko emoten dau; Ni barik ezin 
dozue-eta ezer egin. Nigan ez dagoana 
kanpora botaten dabe, ebagi eta ihartzen 
dan aihena lez; gero, batu, sutara bota 
eta erre egiten dabe. 
Nigan bazagoze eta nire hitzak zuekan ba-
dagoz, eskatu gura dozuena eta izango 
dozue. Honetan azaltzen da nire Aitaren 
aintza: zuek, nire ikasle izanik, frutu asko 
emotean».  

Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
 

Oharra 
Jainkoak bere bizia erdikatzen dau gugaz eta bere 
Semea hilen artetik biztu eta bere eskoi aldean je-
sarriazoz emon deusku horren erakutsia: geu ere 
bere eskoi alderako garala. Gure ondasunak alkar-
banatuz erakutsi geike geure bizia behartsuekaz al-
karbanantzen dakigula. Horren ezaugarri izan dai-
tela oraingo eske-batzea. 
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Gogoratuko dira eta Jaunagana bihurtuko 
lurreko herri guztiak, 
haren aurrean ahuspeztuko dira 
herrietako familia guztiak. R/ 
 
Haren aurrean ahuspeztuko dira 
lurpean lo dagozan guztiak, 
haren aurrean makurtuko 
hilobiko hautsetara jaitsiak. R/. 
 
Ni, ostera, Harentzat biziko naz, 
nire ondorengoek Jauna zerbiduko dabe, 
Haretaz berba egingo deutse datozan gizaldiei, 
haren salbamen-egintza iragarriko deutso 
sortzeko dagoan herriari: 
«Holan jokatu dau Jaunak». R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 

Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Ez uste izan Jesusegaz aurkitzeak bizitzea errazten dauanik, 
gero; bere arazoak sortuazoten dauz, bai norbere buruagaz 
eta baita inguruagaz ere. Eta zein garrantzitsua dan lagun 
bat, gidari bat, zubigile bat eukitea ondoan… 
 
 
Apostoluen Eginak liburutik   (Eg 9, 26-31) 
 
Egun hareetan, Saulo, Jerusalemera heldu zanean, ikasleekin 
alkartu guran ebilan; baina bildur eutsoen danek, ez eben-eta 
sinesten benetan ikasle zanik. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
 

—Amen. 
 
 

† Senideok: ondo etorri Pazkoaldiko 5. domeka 
honetako liturgiara. Ekarri daiguzan bertara gu-
re kezkak Jesus Berbiztuak adoretu gaizan, eta, 
beragan txertatuz, frutu ugari emon ahal izan 
daigun. Frutuok izan daitezela bestea aintzat 
hartzea, alkarrizketarako gauza izatea eta, al-
kar lanean, giuzarte zuzenagoa eta behartsue-
kaz arduratzen dana. Egin daigun hau poz-
giroan, kantu artean. 
 
 

Sarrera-abestia 
 

R/. Bizi da Jauna, bizi da! Bizi da Jauna, bizi da! 
Bizi da, bizi da, bizi da Jauna, bizi da gure artean! (bir) 

 

Pazko goizean hutsik dago hilobia. 
Biztu da Kristo, biztu, gure eguzkia: 
nagusi da argia! R/. 
 

Ilunpetatik berak gu atara gaitu; 
munduaren distira berak dau barritu: 
 berak gaitu biztu.  R/. 

 
Uraz ihinztatzea  
 

(Ohartxoa egin dondoren, abesten dan bitartean, urez ihinztatu herria, eta 
Aitearen egin. Ondoren Aintza abestu). 
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* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 
baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 

 
Jaunartzerako abestia 
 

Gurekin egon, gurekin, Jauna, 
behar dogu-ta hitzegin: 
heldu da gaua, ilun-iluna. 
Gurekin egon, gurekin! 

 

Zertaz diharduzue hitzegiten bide guztian bihotz ilun? 
Hara, Jerusalenen gertatuaz: Jesus hil dela, harainegun. 
 

Kristok behar zituen jasan behar horreik guztiok jasan behar. 
Biztu ta halan eiten ospean sar betiereko ospean sar. 
 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 

OTOITZA 
 
Sorkari guztietan zeure aztarnak 
jarri dozuz, Jauna, zeure jakiturian, 
eta gizakiongan zeure arnasea isuri dozu 
zeure biziaz bizi izan gaitezan. 
 
Zer dala-ta zu aldeztearren, edo 
erlijioaren izenean, edo, 
beste edozein sasi-jainko zalekeriaz 
kentzen deutsogu inori bizia edo izen ona? 
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Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
 

Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmu-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa   (Sal 21, 26b-27. 28. 30abcd. 30e-32) 
 
R/. Zugana nire gorakizuna, Jauna, batzar nagusian. 

 

 
 

 

Beteko ditut neure promesak 
    begirune deutsoenen aurrean. 
Asetzeraino jango dabe behartsuek, 
goratuko dabe Jauna beronen bila dabilzanek. 
Bizi bedi zuen bihotza betiko! R/. 
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ESKARIAK 
 
† Bizitz-iturri dogun Jainkoak bizitzearen testigu 
gura gaitu gure inguruan. Egin deiogun erregu: 
 
—Elizearen alde: bizitzea zaintzen ahalegindu 

daiten, haren aurkako ekintzak gogor salatu 
daizan, eta erasotuen ondoan eta hareen al-
dezle agertu daiten, eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Heriotz-zigorra indarrean daben nazinoen 
alde: laster baten ezabatu ahal izan daien eu-
ren legetik, eta inor hiltea ere ezabatu daiten 
gizaki guztion bihotzetik, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 

—Norbere siniskerearen eta pentsamoldeen eta 
bizikerearen agerpenak eta aldezteak inor ez 
daian inoiz eroan beste inori kalterik egitera, 
eskatu deiogun Jaunari. 

 

—Bizitzearen iturria Ebanjelioan aurkitzen dogu-
nok Jesusen antzeko izatea bilatu daigun: iza-
dia errespetatuz, hurkoa maitatuz, eta bakea 
eta alkartasuna sustatuz, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Orduan, Bernabek Saulo beragaz hartu eta apostoluei aur-
keztu eutsen. Kontau eutsen zelan Saulok Damaskora bidean 
Jauna ikusi eban, zelan berba egin eutsan Jaunak eta zelako 
ausardiaz hitz egin eban Damaskon Jesusen izenaz. Ordutik, 
apostoluekin batera ibili ohi zan Saulo Jerusalemen, Jaunaren 
izenaz ausardiaz berba eginez. Greko-hizkuntzako juduekin 
ere berbetan eta eztabaidan jarduten eban; baina honeek 
Saulo hilteko asmotan ebilzan. Senideek, hori jakitean, Zesa-
reara eroan eben eta handik Tarsora bialdu. 
Eleizea bakean bizi zan Judea osoan, Galilean eta Samarian; 
Jaunaganako leialtasunean bizi zan, eta eregiz eta ugalduz 
joian, Espiritu Santuagandiko adoreari esker. 

Jaunak esana 

 
 
Bigarren irakurgaiari oharra 
 

Joan apostoluarentzako Berbiztuagan ezin daiteke hozkeriaz 
sinistu. Jesusegaz bat egitean buru-belarri sartzea da; eta, 
bildur barik, norbere muga eta akatsei larregi begitu barik, 
uste on osoa beragan jartea. 
 
 
San Joan Apostoluaren lehenengo epistolatik (1 Jn 3, 18-24) 
 
Ene seme-alabok, ez dagigula berbaz eta ahoz maitatu, egi-
tez eta benetan baino. 
Holan jakingo dogu egiarenak garala, eta nasaituko dogu 
geure barrua Jainkoaren aurrean; gure barruak errudun ga-
rala esaten badeusku ere, gure barrua baino handiagoa da 
Jainkoa, eta guztia ezagutzen dau. Ene maiteok, barruak 
errudun garala esaten ez badeusku, uste osoa dogu Jainkoa-
gan. 
Seme-alaba maiteok: Eskatu ahala guztia hartzen dogu Jain-
koagandik, haren aginduak beteten eta Hari atsegin jakona 
egiten dogu-eta. Eta hau da haren agindua: beraren Seme 
Jesu Kristoren izenean sinestu eta alkar maitatu dagigula, 
Berak agindu euskun lez. Haren aginduak beteten dituana 
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Jainkoagan dago eta Jainkoa haregan. Honan dakigu gugaz 
dagoana: emon deuskun Espirituaren bidez. 
 

Jaunak esana 

 
 

Ebanjelioa 
 

Jesusen guraria, bere ikasleekanako, hareek 
frutu ugari emon daiela da. Hori lortzeko era 
bakarra berari lotuta egotea da. Egin deiogun 
harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 

 
ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 

 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Joanen li-
burutik   (Jn 15, 1-8) 
 
Aldi haretan, Jesusek esan eutsen ikas-
leei: «Neu naz egiazko mahatsondoa, eta 
nire Aita da nekazaria. Nigan fruturik 
emoten ez dauan aihena inausi egiten dau 
Aitak, eta frutua emoten dauana garbitu 
eta inausi, frutu gehiago emon dagian. 
Zuek garbi zagoze dagoaneko, Nik adie-
razo deutsuedan hitzari esker. Zagoze Ni-
gan, Ni zuekan lez. Aihenak berez, maha-
tsondoan ez badago, fruturik emon ezin 


